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FORORD

Etter anmodning av Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen begynte

Det nffentlige Isutvalg allerede høsten 1957 undersøkelser omkring

isf·rhldene i Ranafjorden. Undersokelsene hadde sitt utspring i at

næringsdrivende på Hemnesberget klaget over forverrede isforhold ved

bedriftene etter at Røssåga var blitt regulert.

Vi var selv med på undersøkelsene allerede fra starten av, Devik som

frmenn i Isutvalget og Boe som hovedfagstudent for & behandle dette

pr·blemet i sin hovedoppgave til embetseksamen.

Resultater fra vinteren 1957-58 finnes i Boes hovedoppgave fra 1959:

"Is og isleggingi fjorder med ferskvanntilforsel. -En undersakelse

i Ranafjord 1957-58 med supplerende opplysninger fra Namsentjord."

Et noe omarbeidet resyme av oppgaven, "Is i fjorder og havneomr&der",

finnes i TEknisk Ukeblad nr. 43 1960. Utover dette er det både fra

Devik og fra Iskontoret ved NVE utgitt en rekke, tildele årlige,

rapporter og uttalelser om isforholdeneved Hemnesberget eller i hele

Ranafjorden. Rapportene inneholder en god del observasjonsmateriale,

til dels mer eller mindre kontinuerlige iamålinger supplert med vanntempera-

tur- og saltgehaltmålinger, og det er også til dels rapporter fra spo-

radiske befaringer i området.

I de senere år har også fiskere og andre næringsdrivende langs fjorden

begynt å gjøre jevnlige notater om isforholdene.

Vi har etter beste evne søkt å oppspore hva som finnes av ovennevnte

rapporter og opptegnelser og har bl.a. sammenholdt dette med hva som er

blitt fortalt oss muntlig eller er tilstillet oss gjennom avisutklipp,

fra tiden både før og etter reguleringen.

Utenom dette har vi selv foretatt en rekke befaringer og lgangsatt konti-

nuerlige observasjoneri området i tiden etter at vi var blitt oppnevnt

som sakkyndige ved dette skjønn.

Isvanskene i områdene utenfor Hemnesberget, dvs. på strekningen Osmoodden-

Sandnes og i hele Utskarpen, har tidligere vært lite påaktet fra vår side.

Her strekker vår personlige erfaring seg således ikke lenger tilbake enn

til dette skjønne første oversiktabefaring i november 1966.
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1. KORT ORlBNTERING OM DE FORETATTE REGULERINGER

Av "Røssåga kraftverker. - Utredning for isskjonn Hemnesberget vedrørende

vinteravløp til Sorfjorden} utgitt av Statskraftverkene i februar 1967,

fremgår følgende:

Det naturlige avløp innerst i Sørfjorden er i middel ca. 119,1 m3/s,mens
3det ved Hemnesberget er 135,1 m /s.

Frem til reguleringen av Ross&ga vinteren 1955-56 var de regulerende inngrep

i avløpet til Sørfjorden så små at de i denne sammenheng trygt kan negli-

sjeres.

I tiden 1963-65 ble et nyttbart avløp på ca. 12 m3/s overført til Høssvatn

fra Vefsna, men fra 1967 ble et avløp av lignende størrelse overført fra

Bjerka og Leirskarelv til Rana kraftverks nedslagsfelt.

Uregulert avlop er beregnet i 5- 0g 10- dognsmidler fr vintrene fre 194-1

til 1965-66. Likeledes er regulert avløp beregnet i 1-døgnsmidler for

vintrene fra 1955-56 til 1965-66. Det regulerte vinteravløpet viser jevn

stigning fra litt under 50 m?/s midtvinters i 1955-56 til 120-130 m 3/s i

1965-66. (Nedre Røssåga kraftstasjon er dimensjonert for maksimal vann-

faring 130 ?/s.
S·m eksempel pg f·rh·ldet mellm regulert og uregulert avlop vises til

fig. 5 fr vinteren 1959-60, fig. 7 fr vinteren 1960-61 0g  fig. 8 fcr

vinteren 1966-67 hvor avløpet fra Røssåga+ Bjerka er inntegnet for

10-dognsmidler.

Kurver tegnet av Statskraftverkene på vår oppfordring, viser at det regu-

lerte avløp vintrene 1966-67 og 1967-68 var av samme størrelsesorden som

vinteren 1965-66. Den kjensgjerning at man har kalkulert med igangsettelsen

av første maskin ved Rana kraftverk ved årsskiftet 1967-68, oppgis som årsak

til de to siste års harde vintertapping fra Rossvatn.

I forbindelse med bruk av de ovennevnte avløpskurvene opplyser Statskraft-

verkene at uregulert avløp etter 1955-56 er beregnet ut fra registrert

avløp ved V.M. L. Målvatn som er et høytliggende vannmerke. Vinterstid vil

det uregulerte avløp til Sørfjorden derfor være høyere enn angitt i de

omtalte kurvene i mildværsituasjoner med flom fra lavereliggende felter.

-Likeledes opplyses at Statskraftverkene beregner regulert vannføring ved

Røssåga ut fra kraftproduksjonen, men siden maskininstallasjonen har noe

avtakende virkningsgrad både ved stor vannføring og etter hvert som maskinene

eldes, antas det oppgitte regulerte avlop & vere noe for lav, anslagsvis

opptil5% i enkelte 10-dognsmidler med stor vannføring.
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2. EN BESKRIVELSE AV FJORDOMRÅDET

2a. To o rafi. Arealer.

Nedslagsfeltet til Røssåga og Bjerka er tildels høytliggende og utgjør

ca 2500 km
2 frem til utløpet. Størrelsen på det ovrige nedslagsfeltet ti!

fjordarmene videre ut til Hemnesberget er ca 250 km
2•

Mens Elsfjorden er jevndyp på ca 150 m, har Sørfjorden jevnt skrånende Lun

fra de grunne utløpene av Bjerka og Røssåga frem mot innløpet til Skarp-

sundet, der den når sitt største dyp på 223 m. Skarpsundet er bare

5702 m bredt. Det har en markant terskel scm p% sorsiden er meget brat.

Terskelen har en middeldybde på ca 15 mag største dybde 25 m. ?ra Skar-

sundet skr&ner bunnen av Sundsfjrden jevnt slakt utver til vest fcr

Hemnesberget hvor dybden plutselig tiltar mat utløpet til hovedfjoraen.

En lengdeprofil langs dyprennen fra Røssågas utløp og frem mot hovedfjraen

er vist i fig. 1.

I buktene langs Sundsfjordens østside og utover mot bebyggelsen p% lernes-

berget er det meget grunt. Likeledes er indre ael av Leirvika grunn.

Ytre Leirvika er noe dypere enn resten av Sundsfjorden, dvs. noe over J--

på det dypeste. Ute i selve hovedfjorden er det meget dypt, 300-400 ffi.

Langs land er det få grunner.

Utskarper her derimot lange grunne fjerestrekninger innerst og utover Lars

begge sider. Midtfjords er det noenlunde jevndypt på 40-50 m vel halvveis

utover fjorden, dvs. til Bratland, hvorpå bunnen skråner ned mot hoveu-

fjordens store dybder. Et par mindre vassdrag, Daloselva og Holmelva

munner ut innerst i Utskarpen.
2

Sor-  3g  lsfjorden har et samlet areal p& 40 km • Sundsfjrden med Leir:.re
2 2

er 10 km • Utskarpen er 6-7 km •
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2b. Tidevann. Stromforhold. Vanntem eratur o saltehalt.

Registrerende vannstandsmålere, limnigrafer, har i de siste årene vært

stasjonert både på Hemnesberget og i Mo i Rana, men det har vært stadige

brudd i driften, og registreringene er derfor ikke bearbeidet.

I "Den Norske Los" bind I, utgitt av Sjøkartverket 1 1962 gis imidlertid

følgende data for tidevannsforskellen ved Mo i Rana:

Midlere forskjell mellom HV og LV •••.•••••••••••••••••••••••••• 1.70m

Midlere forskjell mellom spring HV og LV •••••••••••••••••••••• 2.28m

Midlere forskjell mellom nipp HV og LV •••••.••••.••.•••.••••.• 1.12m

Midlere frskjell mellom v&r- og hostjevndagns

spring HV og LV • • • • . . • • • • • • • • • • 3. OOm

Forskjell mellom høyest observerte høyvann og

lavest observerte lavvann i perioden 1951-52 ••••••.••••••••••• 3.56m

De samme tallene må kunne antas å være ganske representative også for

Sundsfj·rden. Derimot er det kjent at trange sund, som f.eks. Skarpsundet,

i adskillig grad "struper' tidevannstrommen, slik at vannstandsvariasj·nene

innenfor sundet blir nae mindre enn utenfor.

Stromf3rhldene bestemmes f·ruten av tidevannsvariasjonenegs& av tilsiget

fra tilstøtende vassdrag og av vindf,)rholdene. På grunn av forskjellen i

egenvekt er elvestrømmen forst og fremst en overflatestrøm, mens tidevanns-

strømmen lar seg spore også mot dypet.

Ved en isundersokelse er det naturlig nok strømbildet i de øvre vannlag som

er av interesse.

Strømbildet i fjordområdet viser følgende hovedtrekk:

Elsfjorden som er vid og åpen uten terskler og tilstøtende større vassdrag,

er temmelig strømstille. Sørfjordens overflatestrøm preges i bøy grad av

elvestrømmen fra Røssåga (tidligere også fra Bjerka). På grunn av fjordens

form og jordrotasjonens avbøyende kraft vil overflatestrømmen så å si kon-

stant, men med vekslende styrke etter tidevannsfasen og vannføring i elvene,

være rettet ut fjorden fra elveutløpet innerst og langs nordre land frem

til Skarpsundet. Serlig sterk er strommen utenfor fremstikkende odder g

nes. I flere av buktene på nordsiden og langs søndre land mellom Mulklubben

og Hatneset dannes det bakevjer. Skarpsundet har med sitt rettlinjede lop

en forholdsvis jevn strøm frem mot terskelen. Over selve terskelen er

strømmen i det aller øverste overflatesjiktet rettet utover i mesteparten

av tidevannsperioden, men det mest fremtredende trekk ved strømbildet over

terskelen er allikevel de kraftige hvirvlene som dannes der. Hvirvlene er



sterkest når tidevannsstrømmen går inn og ut på det kraftigste, dvs. i

løpet av et par timer midt mellom flo 0g fjære. På dette tidspunkt er

'gså blandingen av vannlagene mest effektiv. I Sundsfjorden g&r hoved-

strommen fre Skarpsundet i en svak bue forbi Hemesberget og ut i hoved-

fjorden. Små og svakere armer stikker ut fra hovedstrømmen mot buktene

på østsiden. En svakere inngående strøm kan i store deler av tidevanns-

perioden spores noe vest for den utgående hovedstrømmen, se fig. 2.

Leirvika ligger temmelig uforstyrret av det strømbildet som danner seg pA

Sundsfjorden. Ute i hovedfjorden er strømbildet dominert av tidevanns-

strommen. Med den retning og den åpne form Utskarpen har, er nok bare ytre

del av fjordarmen berort av tidevannsstrommen til og fra de innenforl igerde

fjordarmene. Strømbildet -i Utskarpen er derimot i deler av tidevanns-

perioden p&virket av samspillet mellom vinden og hovedstrommen ut fra

Sundsfjorden.

Kystvannet på Nordlandskysten har en saltgehalt på ca 34 0/00 året rur.at.

Temperaturen er selvsagt varierende med årstidene. Den er som oftest c

6-7°C i oktober-november og når i regelen sitt minimum i mars måned mea
0ca 1-5 C, alt etter verforholdene. -Det kan i denne forbindelse nevnes

at vinteren 1965-66, som var usedvanlig kald og lang, nedsatte temperaturer

i havvannet i en slik grad at man ventet & kunne spore temperaturnedsett·:ls:n

i dypereliggende lag i flere &r fremover.

Elvevannets temperatur synker ganske raskt utcver høsten og er vanligvis

nær null grader ved utløpet av Røssåga •ig Bjerka allerede i november.

Fjordvannet i Ranafjorden er naturlig nok en blanding av kyst- og elvevann.

Blandingsforholdet bestemmes av avløps- og vindforholdene.

Som vist under kapittel 3, vil fersk- g sultvann vise en tydelig lagdeLn:

med det lettere ferskvannslag øverst, inntil vannlagene utsettes for m-

røring av en eller annen art. Noe forenklet kan vi si at i det fjordcmrådet

vi her behandler, viser vannlagene i regelen en sjiktning som denne vinters-

tid:

Sør- o Elsf'orden har et 0,5-1,0 m tykt relativt ferskt overflatelag

atskilt fra det underliggende sjøvannet ved et sprangsjikt. I stille vær

eller n&r fjordene er islagt, er sprangsjiktet mest markant. Da kan m@liner

like over og under sprangsjiktet gi store utslag i saltgehalt og temperatur.

Selv på beskjedne dybdeforskjeller, som 10-20 cm, kan man få et utslag i

saltgehalt på over 20 /oo eller 4-5 grader i temperaturen.

I Skarpsundet blandes lagene idet de passerer terskelen. Blandingen er i;;-,•:·

eller mindre effektiv, avhengig av når i tidevannsperioden vannet passerer.

I Sundsfjorden er lagdelingen ennå merkbar, men i regelen langt mer ut-
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visket enn innenfor Skarpsundet. Minst salt er vannet langs fjordens øst-

og nordside. Vannlagene blandes selvsagt også ved vindomrøring, men  siden

Sør- og Elsfjorden for det meste er helt islagte vinterstid, tar vindm-

røringen i regelen ikke til før vannet strømmer ut i isfritt farvann i

Sundsfjorden eller ute i hovedfjorden, der lagdelingen bare er merkbarn

og da i stille ver. Utskarpen har nok alltid en tydelig lagdeling nar ue

to elveosene innerst, men lenger ute i fjorden spores bare lagdelingen n.e

utvisket, og da helst i perioder med stille vær når strømsetning kan f'z1gt·

7ver dit fra Sundsfjorden.



Til illustrasjon av den rolle terskelen i Skarpsundet spiller fr strom-

forholdene skal vi tilslutt i dette avsnitt gi en skjematisk fremstilling

av vannstandsvariasjoner og strømforhold n&r Sorfjrden er islagt, så

innflydelsen av vind er utelukket. Vi foretar også den forenkling at vi regner

ut gjennomsnittshastigheten både for ferskvannslaget og for saltvannslaget.

Som nevnt ovenfor har Sørfjorden og Elsfjorden vinterstid et ,5-1,0 m tyt

relativt ferskt overflatelag, og i vårt eksempel regner vi med  ,75  meter

tykkelse. Over terskelen regner vi - ved normalvannstand - en bredde på

ca 600 m og en middeldybde på  15  m, d.v.s. et tverrsnitt på 9000 m2.

Tverrsnittet vil variere med tidevannet, og vi antar 1,70 m som midlere

forskjell mellom HV og LV.

På den øverste fig. 3 A er inntegnet den midlere vannstandskurvei løpet

av en tidevannsperiode, som er ubetydelig over  12  timer.

N&r vannstanden synker ,1m i Sorfjorden + Elsfjorden, som har en f?a'
2 340 km , vil det gjennom Skarpsundet gå en vannmengde på 4 mill. m sal tv&nn.

Divideres dette med den tilsvarende tid i sekunder, får vi vannfor.:. i

?/s. Dividerer vi denne med tverrsnittsflaten over terskelen for selve

saltvannslaget, får vi den gjennomsnittlige strømhastighet i m/s. Dette er

illustrert av kurven på fig. 3 B, hvor en ser at den inngående strøm når

maksimum (ca 9,55 m/s), 3° etter LV, og at utg@ende strom n&r maksimum 3"

før HV.

Hvilken virkning har dette på ferskvannslaget? Med bredde 600 m, jevn

tykkelse  ,75  m og vannføring 130 m3/s, ville den beregnede gjennomsnitts-

hastighet vere ,5m/s i ferskvannslaget.

De blandingsforsok som ble utfort i Mo i Rana viste at det ble tilfredsti!'enae

blanding av ferskvann og saltvann når den oppstigende salte "boblestrøm"

bredte seg ut i det ferske overflatelaget, så det på oppstrømssiden ble t:

motsatte og like sterke strømmer som besørget en effektiv blanding.

For inngående tidevannsstrøm gjennom Skarpsundet vil det være rimeiig å antQ

at blandingen kunne bli tilfredsstillende når tidevannsstrømmens hastighet

er like stor eller større enn ferskvannsstrømmens hastighet. I vårt

skjematiske eksempel vil 0,3 m/s angi en kritisk grense. Av fig. 3 Evil
h h

man se at inngående tidevannsstrøm har to kritiske tidsrom, 0 -1,25 cg

4,75}s,  eller tilsammen ca  2,5  timer av 6-timersperioden.

Under utgående tidevannsstrøm er den kritiske periode mer enn 2,5 timer,

kanskje hele 6°. I s2 fall kunne i hele tidevannsperioden(12) den kritisie

periode bli  2,5 + 6 = 8,5. Forholdet er  8,5/12 = 0,70, d.v.s. 7O% av

tidevannsperioden er kritisk med henblik på en effektiv blandin ved passusjen

av terskeltverrsnittet.

Under uregulerte forhold med lite ferskvannsavløp blir den kritiske periode
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vesentlig mindre. Men beregning blir høyst usikker, da vi mangler opplysning

om ferskvannslagets tykkelse, og vi har heller ikke tatt hensyn til virk-

ningen av jordrotasjonen som avboyer en strom til hayre, s& ferskvannslaget

kunne ventes å være tykkest på østsiden av Skarpsundet. Tar man dette

skjønnsmessig i betraktning har det antakelig vært en merkbar, men liten

kritisk periode for ferskvannsstrømmens østlige del under uregulerte forhold.
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2c. Klima.

De indre fjordstrøk på Nordlandskysten ligger i en brytningssone mellom

kontinentalt og maritimt klima. Røsøågas og Bjerkas østligste nedslags-

felter er fjellstrøk med overveiende kontinentalt klima med tørre og kalde

vintrer. Klimaet i fjordstrøket ute ved Hemnesberget har derimot tydelig

maritimt preg, hvilket betyr høyere temperatur og forholdsvis meget nedbør

vinterstid.

For belyse størrelsesordenen av de rådende tem eratur- o nedbørfcrh8lo

i omr&det, skal vi bare stille opp en liten oversikt over en del miuueita.-»

slik de er beregnet for normalperioden  1931-60  av Meteorologisk Institutt.

bservasjonsstedene er dessverre ikke helt dekkende for det området vi

onsker  2  beskrive, men vi har tatt med de stasjoner som vi mener har interesse

i denne sammenheng. (Pentademiddel = femdognsmiddel):

Krut& Hattfjelldal Korgen
Fjellstue  (221  m. 'J.h.)

Mo i Rana Bana
(Hemnes)

Antall pentade-
midler under °c 34 31 27

'aveste pentade-
zidde1 ( c) -9.6 -6.2 3 

. ..,- . ,

Nedbørsum
nov.-mars (mm) 306 541 766

Foruten temperatur og nedbør er vinden av særlig interesse ved spørsmål

angående islegging. Oppe på høyfjellet og helt ute ved kysten blåser vinen

vinterstid av vekslende styrke og uten særlig dominans fra spesielle hved-

retninger. Annerledes er det i våre fjord- og dalstrøk. Der er vindret-

ningen for det meste bestemt av topografien, srlig dersom vedkommende :rd

eller dal er trang og omgitt av høye fjell.

Et karakteristisk trekk ved vinden i fjord- og dalstrok vinterstia er er.

betydelig overvekt av utfallsvind. Denne er som oftest forårsaket av ut-

strømmende tung kaldluft, gjerne produsert over snødekket mark i høyere-

liggende strøk av vassdragets nedslagsfelt. Som en elv renner kaldluften

ut gjennm daler og fjorder der topografien tillater det.

Ved Hemnesberget er f.eks. sorostlig vind dominerende i kaldvrsperiier.
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2.d. Isforhold.

Om isforholdene er det enn& vanskeligere enn for de meteorologiske forn.Id

å si hva som er "normalt" eller å gi middelverdier. Vi skal imidlertid i

dette avsnitt i korte trekk gi en karakteristikk av forholdene, slik de

synes & ha vært før reguleringen, ifølge det materiale vi har hatt til

rådighet.

Beretningene om tidligere tiders isforhold er mange, men stort sett muntlige

)g dermed beheftet med de svakheter "manns minne" har. Av de skriftli fe

beretninger som finnes om isen på Ranafjorden, omhandler de fleste fer-

holdene inne på Nord-Rana, den såkalte "ranisen". La ranisen seg, var f.c

i Rana, og oftest også Finneidfjord, avskåret fra sjøverts fcrbindelse. Men

isvanskene i fjordene synes aldri å ha vært så ille at ikke Hemnesberget

kunne brukes som nødhavn for de innenforliggende distrikter.

N2r det gjelder isforholdene p% den del av Ranafjorden sm omfattes av dette

skjønn, er sikre opplysninger mangelfulle. Helgelandske Dampskipsselskap

trafikkerte fjordene, bl. a. inn til Vallabotn innerst i Sørfjorden cg inn

til Elsfjord. I et brev av 1/2 1966 til Iskontoret ved NVE skriver

Helgeland Trafikkselskap bl. a.:
11•rårt selskap hadde faste rutebåter i området inntil 1952. På vinterhalv-

Arene  fra desember til mars/april lå vanlig fastisen på Vallabctn ut til
Mulaodden.
Elsfjorden var likeledes islagt mesteparten av ovennevnte måneder. i cte
vintrer kunne fastisen undertiden ligge helt ut til Skarpsundet. enKELte
mildværsperioder med gunstige vindretninger forekom det at isen i lstj raen
gikk opp og tillot midlertidig trafikk, men for Vallabotns vedkommende f' r-
ble isen fast hver vinter.
Våre gamle skipsjournaler sier dessverre ikke noe detaljert om isfcrh0ldene,
idet skipene etter mottatt ismelding ekspederte på Hemnesberget så lenge
fjordene var lukket.
Isens tykkelse forhindret ogs& bryting med v&re rutebater, og den slags
forsøk ble bare sjelden foretatt når isen alt var i oppgang."

Andre beretninger synes & tyde på at isen i Sør- og Elsfjorden årvisst :1

helt ut til Skarpsundet, men at den forbigAende kunne teres eller brytes cpp

et stykke innover av vind og mildvær.

Thomas Mathisen, Hemnesberget, har drevet rutefart på Elsfjorden både f0

og etter at Røssåga ble regulert. Hans loggbok for årene f.o.m. vinteren

1952-55 tyder på at i årene frem til reguleringen vinteren 1955-56 kunne

Elsfjorden islegge eeg når som helst f.0.m. oktober måned. Isløsningen

skjedde fra mars til mai, alt etter værforholdene. Mathisen uttaler dessut ·n

at hens erfaring synes & vise at Elsfjorden tidligere la seg senere enr

Sorfjorden og gikk opp 1-2 uker etter denne. (Etter reguleringen mener nan
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& ha knstatert at det motsatte er tilfelle.)

Fra gammelt av berettes det også om kjøring enkelte vintrer fra Korgen på

isen ned Røssåga og ut Sørfjorden til Gangvika, derfra over land helt til

Hemnes, eller det siste stykket fra Sund til Hemnes over isen. Skarpsundet

hadde aldri pålitelig is, oftest var det åpent.

Sundafjorden hadde ikke så sjelden is på buktene, men isen gikk forholdsvis

fort opp ved omslag til mildvær og vind. Sjeldnere la isen seg på de midtre

og vestre deler av Sundafjorden og i ytre Leirvika, og islegging der var

alltid av kort varighet. Det fortelles imidlertid om folk som enkelte dager

i år med mye is skal ha krysset hele Sundsfjorden til fots. Dette var ve

riktignok regnet som litt av et v&gestykke, og en slik issituasjon var s m

regel heller ikke mer vedvarende enn at fjordens midtparti kunne være helt

åpent den påfølgende dag.

Indre Leirvika har alltid vært plaget av is, som dannes forholdsvis tidlig

p& vinteren utenfor elveosene aller innerst og som gradvis brer seg utver

fjorden mot Mestervik og Grytneset, der det noks& &rvisst etablerer seg en

isgrense.

Ute i selve hovedfjorden synes det ikke & ha eksistert andre isvansker enn

de som skyldtes drivende isflak fra Nord-Rana eller fra fjordene sør for

Hemnesberget.

Fra avisutklipp, samlet av NVE og utdelt til skjønnsretten, vil man se at

indre Utskarpen nk har lagt seg temmelig &rvisst, men til hinder fr sjo-

trafikken var den nok ikke alltid. Således fremgår det av Themas Mathisens

loggbok at i de tre vintrene han har notater fra før reguleringen, dvs.

1952-53, 1953-54og 1954-55var han bare forhindret fra & komme inn til kai

ved Utskarpen en tid i en av vintrene, nemlig mellom 20/1 og 20/2 1954. I

slike tilfelle benyttet han kai lenger ute i fjorden. I ytre deler av

Utskarpen var is en sjeldenhet og alltid av kort varighet, så utsatt som

dette fjordpartiet ligger for vær og vind. En notatbok utlånt av Alf

Karstensen, Bratland, omhandler turer hans far foretok når han rodde med

melk fra Bratland til Hemnesberget to ganger ukentlig. Boken omfatter turer

foretatt februar-april 1929 0g januar-april i årene 1930, 1932 og 1933.

Det er intet i boken som tyder på at melkeleveransen, iallfall i denne tiden,

ble hindret av is.
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3. GENERELT OM ISDANNELSE I FJORDER

For forståelsen av de konkrete forhold omkring isleggingen i en fjord

skal det her ganske kort redegjøres for de fysikalske prosesser ved islegging

og varmehusholdning slik de generelt kan arte seg.

5.a. Fr se rosessen

Når vann fryser, er selve av-kjølingsprosessene forløp avhengig av vannets

saltgehalt. Saltgehalten, og også i noen grad temperaturen, bestemmer vannets

spesifikke vekt og dermed også stabilitetsforholdene i et vannlag.

Vannets frysepunkt og dets maksimale spesifikke vekts variasjon med saltgehalt

og temperatur er vist på fig. 5a. Kurvene skjærer hverandre i et punkt hvor

saltgehalten er 24,7 °/oo og temperaturen-1,33 e. Saltgehaltverdien 24,7 /oo

betegner et skille i saltvannets måte å reagere på overfor avkjøling.

Vi vil i det følgende skjelne mellom på den ene siden ferskvann (saltgehalt S

lik /oo) og p& den annen saltvann (S storre enn /oo), som igjen best£r

av brakkvann (S mellom og 24,7 /oo) og sjavann (S hoyere enn 24,7 /oo).

Som fig. 5a viser, vil fersk- og brakkvann ved avkjøling bli stadig tyngre

inntil en viss temperetur er oppn&dd,4 for ferskvann og ca. 2 for bra«k-

vann ev 1o /oo, hvoretter vannet stadig blir lettere inntil det fryser, ved

o° or ferskvann og ved ca. -O,5 or brakkvann av 1 /%o. Sjovann derimot

blir stadig tyngre ved avkjøling og oppnår ikke sin maksimale tetthet før det

fryser.

Har vi følgelig et homogent lag med fersk- eller brakkvann vil det om høsten

ved avkjøling i overflaten dannes en instabil sjiktning med tungt kaldt vann

øverst. En slik sjikting forsøkes hele tiden utjevnet ved st det tunge vannet

synker mens lettere vann kommer opp i kontakt med luften og avkjøles.

En slik omrøring påskyndes selvsagt i naturlig tilstand av vind o.a.

Omrøringen på grunn av instabilitet opphører så snart vannet som helhet har

nådd den temperatur hvor det har sin største tetthet. Ved ytterligere avkjøling

vil overflatelaget bli stadig lettere, sjiktningen blir stabil og vannet

islegges raskt.

Et homogent lag sjøvann vil imidlertid etter det vi foran har sett, ikke på noe

tidspunkt kunne oppnå stabil sjiktning i de øvre lag ved avkjøling. Det får

en "vintersirkulasjon" som ikke opphører før vannlaget som helhet er kjølt

ned til frysepunkttemperaturen.
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Vi har her behandlet avkjølingsprose•sen i homogene vannlag. I naturlig

tilstand i en fjord kompliseres forholdene bl.a. ved at vannet har en tydelig

lagdeling med økende saltgehalt mot bunnen. Man finner bide en jevn over-

gang og tydelige sprang i saltgehalt.

5.b. Varmehusholdnin en i en ford

I en fjord utsettes vannet for oppvarming og avkjøling på flere måter. Her

skal bare nevnes de viktigste: stråling, konveksjon, fordamping og ikke minst

varmetilførsel utenfra gjennom havstrøm, elvevann og nedbør.

Etter en islegging avtar varmetapet til atmosfæren med voksende istykkelse.

Dekkes isen av snø, reduseres varmetapet sterkt. De varmeprosesser som bringer

varme til vannets overflatelag, vil etter hvert bli mere dominerende inntil en

termisk likevekt er oppnådd.

I motsetning til hva som er tilfelle i våre store uregulerte innsjøer, oppnis

og overskrides den termiske likevekt lett i en fjord. Store varmereserver

finnes i dypereliggende vannlag og ved turbulens og oppadrettede strommer scm

dannes av vind og tidevann, bringes disse opp under isen, og på utrolig kort

tid kan store ismengder smelte bort.

3.c. Forhold som innvirker & isdannelsen

La oss først ta for oss noen talleksempler som illustrerer noen av de foran-

nevnte elementers størrelsesorden vinterstid:

Etter Werner Johannessen  x)  er ennomsnittli lobalstrålin i dø net

horisontal flate regnet i kcal/m2 døgn, eller beregnet jevnt fordelt

hele døgnet i kcal/ da sek, for Mo i Rana:

ct en

over

Tabell 2.

2 kcal/dekcal/m døgn sek.

Des. Jan. Febr. Mars Des. Jan. Febr. Mars

Klarvær 21 104 553 2132 3 6 25

Midlere skydekke 14 70 3510 1175 0 4 14

Overskyet 6 28 149 570 0 0 2 7

x)

Thor Werner Johannessen: '"Varmeutveksling i bygninger og klimaet!'sl0 1956.
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Etter Devikx) er varmetapet fra en null graders vannflate (utstråling+ for-

damping+ konveksjon) målt i kcal/de sek:

Tabell 3

N V Lufttemperatur %

-8 m/sek o° - 1o° - 2o°

0
1 53 67 96
5 55 93 143

4
1 19 53 82
5 21 80 129

8
1 6 39 69
5 8 66 116

N = skymengde (o = klart, 4 = halvskyet, 8 = overskyet)

v = vindstyrke i m/sek

Grovt forenklet kan man bruke disse verdiene:

Sterk kulde: 100 kcal/da sek.

Middels kulde:50 "
For å fryse 1 kg ferskvann til is må vannet avgi 80 kcal. Saltvann avgir

ubetydelig mindre varme. Av tabellen over ser vi at det ved sterk kulde

produseres betydelige ismengder. Ved et varmetap på 100 kcal/da sek. blir

isproduksjoneni ferskvann hele 125 000 kg/da døgn.

Fra et isdekke er varmetapet til luften praktisk talt det samme som fra vann

så lenge isdekket er tynt, men avtar med voksende istykkelse.

Varmetapet fra en snøflate er større enn fra vann og is, men snøens varme-

ledningsevne er liten, så alt i alt virker et snølag som en god isolater f.eks.

på underliggende is.

Det kan også være av interesse& se på hvor stor vannflate som kreves fer at

en kontinuerlig vanntilførsel skal avkjøles fra f.eks. 1 til O 0c. Flaten er

proporsjonal med vannføringen og vanntemperaturfallets størrelse.

x)
Olaf Devik: "Thermische und dynamische Bedingungen der Eisbildung in

Wasserliufen!! Geo. Publ. IX, No. 1, Oslo 1930.
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-Vi velger her & sette vannføringen lik 10 m3/sek. og bruker de samme betegn-

elser for skydekke og vind som i tabellen foran. Etter Devik får vi folgende

"kjøleflate" i dekar:

Tabell 4

N V Lufttemperatur oc

O0-8 m/sek o - 1o° - 2o°

0
1 300 150 100
5 290 110 70

4
1 520 190 120
5 470 120 80

8
1 ca.1800 250 140
5 " 1 300 150 80

-----

For en vannføring p4 50 ?/se blir altså kjoleflatene 5 ganger så storE:,:':r

en vannføring på 100 m3/sek blir de 10 ganger så store osv.

Skal vannet avkjøles t_o grader blir kjøleflatene dobbelt så store osv.

Devik setter også opp nedenstående tabell for det antall timer som trenges

for & danne is av en oppgitt tykkelse. Tabellen er satt opp med det forbehcla
0at vannet er ferskt og har en temperatur på O C. Luftfuktigheten er satt lik

85 %.

Tabell 5

Skydekke
Vind Luft- % Ist kkelse i cm
m/sek temp. 2,5 5 10 20 30

0 0 17 36 80 190 330
-10 10 22 47 11 2 190
-20 7 16 35 81 139

klart
5 0 17 38 95 260 510

-10 6 14 35 96 180
-20 4 9 23 62 117

0 0 120 255 570 z 2340
-10 21 44 96 230 390
-20 12 25 55 130 220

overskyet !

5 _;LJ 102 230 580 16 50 I
I

9 20 49 1 56 =5 12 29 78 150------ --------
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For brakkvann av samme temperatur vil det ta noe lengre tid å danne islag av

samme tykkelse, alt etter vannets saltholdighet. Brakkvanns frysepunkt er

lavere enn g, men selv etter at vannets frysepunkt er n&dd, vil frysepro-

sessen forsinkes i forhold til ferskvannets.

Under fryseprosessen utskilles nemlig salt som delvis innkaples i isen, men

som også blander seg med det vann som ligger like opp til undersiden av det

nydannede islag. Derved får dette vann en øket saltgehalt, blir tyngre og

tar til synke. Dermed startes en vertikal sirkulasjon som naturlig nok

forsinker isdannelsen.

Ferskvannstilførsel fra elver eller i form av nedbør bidrar til & oke stabili-

teten i overflatesjiktningen. Stor ferskvannstilførsel vinterstid vil med

andre ord legge forholdene godt til rette for islegging.

Nedbør som n&r f'orden i fast form dvs. som snø, sludd eller hagl, avkrever

sine omgivelser i overflaten store varmemengder før den smelter. For å smelte

1 kg sno av temperatur g kreves en varmetilforsel p& 80 kcal fra det omgiv-

ende vann.

1 kg snø tilsvarer omregnet til vann en nedbørhøyde p& 1 mm fordelt over en

flate på 1 m2• Tenker vi oss smeltevarmen til denne ene kilo snø tatt fra

vannet umiddelbart under overflaten av 1 m2 flaten, vil varmetapet f.eks. fore

til at temperaturen i det øverste 8 cm tykke vannlag synker 1 °e.
Tidevannet vil som oftest bryte ned stabil sjiktning. Dets virkning besemmes

av dets størrelse og av fjordbunnens topografi. Grunne terskler i fjordbass-

enget bidrar således effektivt til & blande vannlagene.

Vind kan både påskynde og forsinke eller endog hindre islegging. Den påskynder

islegging ved å:

a. øke varmetapet fra vannoverflaten til luften,

b. effektivisere omrøringen av kaldt overflatevann med underliggende

varmere lag, ikke bare til den temperatur der fersk- og brakkvann ntr

sin største spesifikke vekt, men endog til temperaturer under denne,

e. befordre transport av ferskvann og/eller is til omr&der aer dette p.5.a.

oppstuing blir liggende for senere & danne et kaldt og stabilt overflate-

lag.

Vinden forsinker eller hindrer islegging ved &:

a. bryte ned stabilitet som allerede måtte bære oppnådd,

b. bryte opp allerede eksisterende is,

e. befordre transport av ferskt overflatevann og/eller is ut fra områder

der forholdene ellers kunne ligge vel til rette for islegging.
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Vindens virkning på varmetapet er behandlet tidligere i dette avsnitt, og vi

skal derfor bare gi et par talleksempler på størrelsesordenen av vindens

transporterende evne.

Overflatestrommens hasti het eller hastigheten til gjenstander, f.eks. is

som driver i vannet p.g.a. vind er ca. 2 av vindhastigheten. I løpet av en

time kan altså vinden alene ved en styrke på 4 m/sek. (lett bris) føre en

gjenstand som driver i vannoverflaten ca. 500 m og ved 10 m/sek. (frisk bris

til liten kuling) fore den ca. 70 m.
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4. EN ANALYSE AV ISFORHOLDENE I 5 VINTRER

Skal vi ha håp om å komme frem til klarhet over hvordan isleggingen i et

fjordområde foregår, er det en nødvendighet å kunne følge og registrere kon-

tinuerlig de viktigste av de fysiske faktorer som bevislig har betydning fr

isdannelsen.

F·r de fleste vintrers vedkmmende har vi ingen eller bare sporadiske pp-

lysninger om isforholdene. Enkelte issituasjoner finnes bra beskrevet, men

da oftest uten samtidige detaljerte pplysninger om hydrologiske og meter-

l·giske elementer.

Bare fre 5 vintrer, nemlig vintrene 1957-58, 1959-60, 1960-61, 1966-57 -g

1967-68, kan vi si å ha tilstrekkelige mengder informasjoner til at en ana-

lyse av isleggingens forløp kan utføres og uttalelser om en årsakssammer.-

heng gis.

Vinteren 1957-58 er på mange måter den vinter som er best dekket med obser-

vasjoner og målinger. Dette var den vinter Boe behandlet i sin hovedoppgave,

og vi skal da også for denne vinters vedkommende følge det program han da la

opp og de konklusjoner han trakk på dette grunnlag.

I fig. 4 har vi foretatt en samlet oppstilling av observasjoner og målinger

fra vinteren 1957-58.

Lignende oppstillinger er også foretatt for de øvrige vintrene i fig. 5-9.
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4. a. Vinteren 1957-58

Det ble anledning til å studere is- og værforhold ganske nøye denne vinteren,

idet Boe oppholdt seg i området i en måneds tid. De notater og målinger som

ble foretatt, er for en dels vedkommende samlet og delvis oppstilt grafisk i

fig. 4.

Siden en del av oppgaven denne vinter var å sammenligne forholdene i fj rdene

mellom Ross&ga og Hemnesberget med Nord-Rana, har vi tatt med en del bser-

vasj oner også fra Nord-Rana, foruten at meteorologiske målinger fra Mc i tana

er sammenstilt med samtidige målinger fra Hemnesberget.

Figur 4 viser øverst en forenklet grafisk fremstillingavismengden i fj ord-

armene. Vi ser i denne forbindelse bort fra forholdene p& Mo havn cg i

Finneidfj · rd · g Nord-Rana. Den grafiske fremstilling er foretatt pg grunnlag

av kntinuerlig tegning av iskant; se eksempel på fig. 5.

Luft tem era turen er gj engitt med maksimums- og minimumstemperatur målt i

Mo i Rana og for det meste også ved Hemnesberget. I tillegg er påført pen-

tadenormal for Mo i Rana for perioden 1901-50. Temperaturavviket mellm

M· i Rana og Hemnesberget viste seg som man ser & vere lite.

På grunn av vindens store betydning for isleggingen, er det påkrevet å danne

seg et så godt bilde som mulig av hvordan vindretningen varierte. Dette har vi

prøvd å gj øre ved & dekomponere vinden langs S0- og NØ- aksene. Aksene er

valgt slik fordi de respektive utfallsvinder ved Hemnesberget og i Nerd-Hana

er SØ og NØ. På diagrammet i fig. 4 er komponentverdien av styrken langs

S0-eksen opptrukket med hel linj e, og med positive verdier langs SØ-aksen og

negative verdier i motsatt retning, dvs. ved vind fra NV. Med prikket linj e

er avsatt komponenten langs NØ-aksen, med positive verdier langs denne og

negative i motsatt retning, dvs. ved vind fra SV. Etter dette vil f. eks. ren

utfallsvind i Nord-Rana, dvs. NØ, bli avbildet i sin helhet som en psitiv

verdi langs NØ-aksen og med styrke O langs SØ-aksen. Tilsvarende vil f. eks.

utfallsvinden ved Hemnesberget, dvs. S0 bli avbildet i sin helhet scm en

positiv verdi langs S0-aksen, men med verdi O langs NØ-aksen. Ren ostavind,

f. eks. av styrke 4, vil bli avbildet med like store verdier, det vil si mea

+2, både langs NØ- g S0-aksen. Ren vestavind av styrke 4 vil bli avbildet

med -2 b&de langs NØ- 0g S0-aksen.

Nedbør ble bare målt i Mo i Rana, men typebetegnelsen er gitt for Hemnes-

berget.

Innstrålingen fra sol og himmel er forsøkt angitt ved skymengden. (J ,) større

skymengde desto mindre innstråling) .
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Skymengden gir også noen opplysning om utstrålingen av varme fra fjorden.

Denne utstråling er desto større jo mindre skymengden er.

Observasjonene er tatt på Hemnesberget. Av tabeller har vi også hentet

data om antall solskinnstimer og solhøyden. Her må man i virkeligheten kor-

rigere for en rekke lokale effekter. Men totalt sett er selvsagt inn-

strålingen meget liten midtvinters.

Vannføringen er for Røssågas vedkommende beregnet ved Korgen som summen av

driftsvannet fra Røssåga kraftstasjon og annet vann som kom i Sjofoss.

For Ranaelv er vannføringen beregnet oppe ved Nevernes.

Tidevannsforskellen er hentet direkte ut av Sjøkartverkets tidevannstabell

for Rørvik.

Helt nederst p% diagrammet har vi averket perider da det var tydelig

isdannelse, periodene la til 9a, g perioder med islosning dvs. perioaene

1b til 10b.

Vi skal ikke her gå for meget i detalj, men samle våre erfaringer fra aenne

vinteren i tabellform, tabell og 2. Vi har i disse tabellene tatt for

oss hver enkelt av de nevnte isdannelses- og isløsningsperiodene cg merket

oss i hvilken grad hvert av de målte og observerte fysiske elementer har

influert p& isforholdene i vedkommende periode.

Ut fra det kjennskap vi på forhånd hadde til den virkning hvert av de fysiske

elementer har p& isdannelsen, har vi gradert hvert av dem p& folgende mte

til bruk i tabell 1:

gunstig for isdannelse:

litt mindre gunstig:

lite gunstig:

ugunstig:

Eksempel: Lufttemperatur:

XXX

xx
X

0

< 0 XXX-15 C:

ca -10°c: xx
ca -5-o0: X

> o°c. 0

Vind: Styrke -1 Beaufort: XXX

Svak vind inn og på tvers: xx
Svak utgående vind: X

Sterk vind: 0

Vannføring: > 100ni'/s: XXX

50- 10i/s: xx
< 50i/s: X



I tabellen for  isløsning,  tabell 2, bruker vi en lignende gradering, bare

at her betyr tre kryss  en verdi som er meget gunstig far isløsning, osv. ned

til O, sm vi i dette tilfelle mener er en verdi som er ugunstig for is-

løsning.

Lengst til høyre i begge tabellene er isdannelsens og isløsningens Gmfang

også gradert, med tre kryss for stort omfang osv.

abell 1. Perioder med isdannelse i Sorfjorden, Elsfjorden g Sundsfjrden.

Periode

nr.

1a

2a

3a

4a

5a

6a

7e

Sa

9a

Periode

nr.

1b

2b

35b

4
5b

6b

7

8b

9b

10b

Tidsrm

28.-29.no0v. XX

9.des. XXX

30.des.-1.jan. XXX

4.-8.febr. XXX

22.-26.febr. XXX

1.mars XXX

12.-14.mars XX

30.-31.mars X

9.-10.april X

Tabell 2. Perioder med isløsning i Sørfjorden, Elsfjorden og Sundsfjorden.

Tidsrom

Luft- Vind Vann- Nedbor Str&lin Zide- lsaannel-

temp.

Luft-

temp.

30.nov.-1.des. XXX

12.des. O

15.des. XX

2.-6.jan •

12.febr.

2.-10.mars X

25.mars XX

3.-5.april XX

11.april XX

13.-30.epril XXX

XXX

xx
xx
xx
xx
XXX

XXX

XXX

XXX

Vind

XXX

xx
xx
xx
XXX

xx
X

0

XXX

xx

føring

0

XXX

xx
XXX

X

0

0

X

X

Vann- Nedbør

føring

vann sens m-
fang

xx
XXX

X

xx
xx
xx
xx
xx
xx

XXX

XXX

XXX

xx
XXX

xx
xx
xx
xx

XXX

9

XXX

0

xx
XXX

XXX

xx

xx

XXX

XXX

XXX

X

xx

XXX

xx
X

X

Stråling Tide- Islasnin-

vann gens m-
fang

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

xx
xx

xx
xx
xx

X

0

0

XXX

XXX

0

0

xx
xx
XXX

0

0

0

')

C)

X

X

xx

X

X

0

XXX

0

X

J

XXX

xx
XXX

J

X

XXX

XXX

X

XXX

xx
XXX

X

X

X

XXX

'Lokalb@ten brot isen 2. januar.
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N 29/11

'
Hemnes-

29111 berget
28/11

I
s

Leirvika

\
\

' '\. . . . .
·.' .·•... ....

28/11

Skarpsundet

a 5$,5

Fig. 5. Issituasjonen i Sundsfjorden 28. og 29. nov. 1957

Situasjonsbildet er typisk ved islegging i området.
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Sorfjorden, Elsfjorden og indre Leirvika isla seg allerede den 28. november

og lå hele vinteren frem til vårløsningen satte inn for alvor midt i april.

Den 29. november ble også ytre Leirvika, Skarpsundet og deler av Sundsfj rden

islagt, men bare for et par dager. Denne isleggingens forløp var imidlertia

så typisk for hvordan islegging skjer i dette området, at vi har tegnet for-

løpet opp i fig. 5. Merk overensstemmelsen mellom det store åpne partiet på

Sundsfjorden og den inngående saltvannsstrøm sammesteds på fig. 2.

Lufttem eratur under g er den viktigste betingelse for isdannelse, men

betrakter vi diagrammet, fig. 4, sammenholdt med tabellene 1 og 2, k,mmer

det tydelig frem at selv lav lufttemperatur ikke er tilstrekkelig f·r is-

dannelse. Samtidig m& bemerkes at temperatur over C kan vere tilstrekkelig,

men slett ikke nødvendig for å starte en isløsning eller for & hindre is-

dannelse.

Vinden er tydeligvis av avgjørende betydning for isforholdene. Vindstyrken

var relativt svak ved samtlige islegginger, mens det bare ved en isløsning

var stille vær. Dette var ved periode Sb, da imidlertid andre faktorer,

bl. a. stor tidevannsforskjell var medvirkende til isløsningen.

Tilsig av ferskvann fra elvene eller som nedbør, virker tydelig nok fremmende

på isdannelsen, men vinteren ga oss selvsagt ingen anledning til å se hvordan

isdannelse og isløsning ville ha artet seg med lite tilsig fra vassdragene,

f. eks. tilsig ned mot den alminnelige lavvannføring som før reguleringen var

16.6 n/s samlet for Ross&ga og Bjerka.

For å få et bilde av hvor stort det uregulerte avløpet ville ha vært denne

vinteren, ser vi på fig. SPB-18111 i Statskraftverkenes utredning, "Røssåga

Kraftverker". Figuren viser at det beregnede uregulerte avlopet fra Ross8ga

og Bjerka avviker lite fra det regulerte frem til jul. I januar er det ned

til det halve av det regulerte. Regnværet på m&nedsskiftet januar/februar

gir igjen liten differanse først i februar, men fra det tidspunkt synker det

uregulerte avløp til under 10 i/s i april.

Som tidligere nevt, er nok innstr&lingen fra solen av underordnet betydnins

midtvinters. På grunn av høye fjell mot sør, er f.eks. solen borte fra

Hemnesberget en hel m&ned. Andre steder i fjordomr&det er den nk b·rte

ennå lenger. Først i mars kan vi tale om en viss virking av innstrålingen.

Muligens kan den således ha vært en medvirkende årsak til islosningen 5.-5.

april, altså i periode Sb. Utstrålingen er derimot spesielt stor i den mørke

årstid, og ved samtlige islegginger har det da også vært lite eller ingen

skyer.

Det var rimelig å anta at tidevannsforskellen var av betydning for is-
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forholdene, særlig da i Sundefjorden, som er et gjennomstromningsmagasin for

vann til og fra Sør- g Elsfjorden. Dette synes da ogs& & vere tilfelle.

Bare ved to anledninger, periodene 2a g 4a, inntraff det islegging ved

springflo. Periode 2a hadde imidlertid meget stor vannforing, som nett·pp

hadde kulminert p& over 200 /s i Ross&ga, g periode 4a fulgte etter en

kraftig nedbørperiode med påfølgende sterkt temperaturfall.
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4.b. Vintrene 1959-60 1960-61 1966-67 o 1967-68.

Vi finner ingen grunn til å gjennomgå i detalj også disse 4 vintrenes f0rløp,

slik vi gjorde det for vinteren 1957-58.

Vi har imidlertid laget grafiske fremstillinger av isforhold og andre hydro-

logiske og meteorologiske data for hver enkelt vinter, fig. 6-9.

Oøså på disse figurene er ismengden gitt etter observatorenes iskart. Ved

inndelingen i fjordpartier har vi lagt vekt på at hvert enkelt parti måtte

representere en så ensartet del av det samlede området som mulig.

Vind tem eratur o nedbør er målt ved Mo i Rana meteorologiske stasjon.

Denne lå inntil 1965 ved Jernverket, men har siden ligget ved Dalselv. (Sta-

sjonens navn er i og med dette nylig endret til Nerdal.) På grunn av av-

standen til Hemnesberget og fjordområdet inn til Røssåga, må selvsagt hverken

vind-, temperatur- eller nedbørmålingene anses som eksakte data til airekte

bruk ved analyse av isforholdene i disse fjordområdene. De er bare ment å

skulle tjene som en veiledning, idet størrelsesordenen av verdiene må antas

å være den samme som i det fjordområdet vi her behandler. Vindretningen er

angitt ved en 8-deling av sirkelen, altså som N, N0, , osv. Styrken er

angitt som et døgnmiddel etter Beauforts skala. Temperaturen er gjengitt som

den daglige gang mellom maksimums- og minimumstemperaturen. Nedbørhøyaer. er

omregnet i mm vann, med stipling for snø, sludd og hagl, og med hel stre fr

regn og yr.

Tidevannsforsk'ellen er ogs& her hentet direkte fra tidevannstabellene. Men

vi har nøyd oss med & angi dato for spring- og nippflo, dvs. når forskjeiler.

er henholdsvis størst og minst, og med en stiplet kurve har vi bare ment  {

illustrere variasjonen i tidevannsforskjell.

Avløpet er, som tidligere nevnt, oppgitt av NVE. Det er beregnet som 10-aøgns-

midler for regulert og uregulert avløp ved Røssågas og Bjerkas utløp i Sør-

fjorden,her angitt i i/s.

Figurene viser at de slutninger vi kunne trekke på grunnlag av vårt studium

av vinteren 1957-58, i hovedsaken fullt ut også kan anvendes på disse 4

vintrene. (Ved en misforståelse er målestokken for avløpet blitt en annen f·r

vinteren 1965-67 enn for de 5 andre vintrene.)

Sm ventet synes det som om den markante okning i det regulerte avlopet siden

1957-58 har gitt mer stabilt isdekke i Sundsfjorden.

Det vanlige er at det er liten differanse mellom regulert og uregulert avlap

i oktober - november, men i de 4 vintrene vi har studert her, er forskjellen

i avløp tilfeldigvis meget stor på dette tidspunkt. Dette kan bl. a. ha
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betydd at tidlige islegginger, som f.eks. i november 1959, oktober 1960 og

november 1966 kunne ha vært unngått uten regulering.

P& den annen side er det vel verd & merke seg at dersom ikke kombinasjnen

av nedbør, vind og tidevann er gunstig ved temperaturfall kan vintrer med

lange  g  intense kuldeperioder gi mindre is enn andre med mer moderat tempe-

ratur, sammenlign i så måte vintrene 1966-67 og 1967-68 som hadde omtrent

like stort regulert avløp.
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5. KONKLUSJON

Ross&gareguleringen har fort til at avlopet til Sorfjorden har oket betraktelig

i vintertiden. For de fleste års vedkommende inntreffer det et utpreget

avvik mellom regulert og uregulert avløp tidlig i vinterhalvåret, som regel

i november. Etter en nedbørfattig høst kan avviket være stort allerede i

oktober. Midtvinters er uregulert avløp til Sørfjorden rundt regnet 2o /s,

unntatt ved vinterflommer som både nå og tidligere gir langt høyere avløp

for kortere tid. Den regulerte vannforing har med &rene oket til 120-13nils

vinterstid, og vil fortsatt ligge mellom 100 og 130 i/s.

Vi har s& godt det har latt seg gjore, dannet css et bilde av isforh ldene

slik de tidligere artet seg i fjordomr&dene ved Hemnesberget og inn mt eive-

utløpene i Sørfjorden. Likeledes har vi studert isforholdene og de faktorer

vi mener disse er påvirket av, etter igangsettelsen av reguleringen, dvs. med

enkelte avbrudd f.o.m. vinteren 1957-58.

Vesentlige deler av det vi har målt cg observert er samlet i figurene 4, 5,

7, 8 g 9. Utenom dette er det bl.a. også foretatt en meget str.r mengde vann-

temperatur- g saltgeheltm&linger, s,m det ville føre alt for langt å gjengi

eller omtale her. Disse målingene har imidlertid vært nøkkelen til f;r-

ståelsen av sjiktningen og strømbildet i fjordene.

På denne bakgrunn har vi funnet å kunne gi følgende uttalelser cm de virkninger

vi mener reguleringen m& ha hatt p isforholdene i fjordomr&det:

Sorfjrden her p& grunn av en kraftigere gjennomstramning f&tt en svakhetss·ne

i isen ut fra elveoset ved Røssåga og langs hovedstromdraget ut mot Skarp-

sundet. Svakhetssonen kan forflytte seg noe i vinterens løp etter vannføring,

tidevann og etter som isen vokser i tykkelse. Et stykke ute i fjorden er

isen dårligst utenfor fremstikkende odder og nes, da særlig på fjordens nord-

side.

Elsfjorden er lite påvirket av strømsetninger fra Røssåga, og det er ikke

tenkelig at isforholdene i denne fjorden kan ha endret seg noe vesentlig.

Imidlertid må man anta at isen legger seg noe tidligere enn før og vel 8gså

ligger noe lenger utover våren.

Skarpsundet har naturlig nok aldri hatt stabil  is.  Hvorvidt isforholdene i

sundet er endret i forhold til tidligere, er det vanskelig åta stilling til.

En eventuell endring her anser vi allikevel for å være av helt underordnet

betydning for dem som har sine interesser knyttet til fjorden og isen.

Forholdene i Sundsford-området arter seg så forskjellig at det er nødvendig

å behandle mindre partier for seg. Ser vi først på Sundsbukten Hundnesbukten

mrådene lans kaiene å sørsiden av Hemnesber et, så er det tydelig at
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det relativt ferske overflatevannet og den utpregede sjiktningen vi finner

der stammer fra elvevann som har strømmet gjennom Skarpsundet i et tidsrom

av tidevannsperioden da det har vært liten blanding med underliggende salt-

vann. Det kalde og nokså ferske vannet med stabil sjiktning gir gode for-

utsetninger for isdannelse, og i kaldt, stille vær har det nok langt lettere

for å danne seg is nå enn tilfelle var tidligere. Isen har også de beste

forutsetninger for & vokse raskere og bli tykkere og hardere.

Midtpartiet på Sundsfjorden var sjelden islagt tidligere. Nå ligger der is

ganske ofte, men den er alltid tynn og svært usikker, slik at den må anses å

være fullstendig ubrukbar for ferdsel. Den går relativt lett i oppløsning

ved omslag til mildver, og serlig ved vind.

På vestsiden av Sundafjorden var området mellom Osmoen o Brennesvik tidligere

regnet for & vere isfritt med unntakelse av en og annen dag i løpet av vinteren.

Vindforholdene og vindretningen vil få mer å si etter at det er kommet større

ferskvannsmengder i fjordene vinterstid. Den bakevjen som går inni fjorden

på denne siden bringer til sine tider, ikke minst avhengig av vindretningen,

med seg ferskere venn og det dannes is, tykk nok til & hindre sm&bAter fre

å kunne legge utpå.

Leirvika er  lite influert av stromsetningene ute i Sundafjorden. Det er da

heller ikke store ferskvannsmengder som føres inn dit utenfra, og ytre del

av fjorden islegges da også langt senere enn f.eks. buktene på østsiden av

Sundefjorden. På den annen side er fjorden så strømstille at det ferskvannet

som nå og da tross alt føres inn dit danner grunnlag for en rask og meget

omfattende islegging. Indre Leirvika har også tidligere hatt årviss is,

ettersom det kommer ut et par småelver innerst i fjorden. Forholdene der

kan derfor ikke ses & ha blitt endret etter reguleringen.

Ute i hovedfjorden mellom Hemnesberget og Utskarpen er det som regel en viss

omrøring i vannlagene og ikke islegging av noen betydning.

Utskarpens indre del har i likhet med indre Leirvika hatt tilsig fra et par

småelver, som nokså årvisst har gitt noe is, men neppe mer enn at selv mindre

fraktefartoyeri regelen kunne gjare regning med & komme til kai storstedelen

av vinteren. Forverringen de senere år for Utskarpen har nok vesentlig hatt

sitt utspring i den ytre del av fJorden, der det p&viselig ved saltgehalt-

målinger gjentatte ganger er blitt konstatert s& store mengder vann av lav

saltgehalt at det ikke kan stamme annensteds fra enn fra Røssåga. Det er

f.eks. gs& ved en anledning blitt observert at olje fre en tanklekkasje p&

Hemnesberget krysset hovedfjorden og drev inn i Utskarpen. Isdannelse i

ytre Utskarpen er altså blitt en relativt vanlig foreteelse, og selv om isen
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ikke alltid er serlig tykk lengst ute i fjorden, hindrer den sm&b&ter i &

ligge der, eller i å komme inn og ut derfra. Samtidig fører islegging i

fjordens ytre del til at bølger utenfra dempes, slik at isen lenger inne i

sin tur forsterkes.

Tilslutt noen bemerkninger av mer generell art:

Som nevnt under kapittel 5, vil nedbør de serli i fast form etterful t

av stille kaldt vær gi det beste grunnlag for islegging. Slik var det før

reguleringen, og slik vil det fortsatt bli.

Kraftig vind i kaldt vær gir sjøsprøyt inn over strendene på losiden. Det

danner seg en s&kalt "landkall!' Landkallen danner seg raskere og blir

hardere jo ferskere og kaldere vannet er.

Isflak brytes opp av vær og vind, nå som tidligere. Vi kan ikke se noen grunn

til at flak brytes løs lettere i Sør- og Elsfjorden nå enn før. Det er heller

ikke særlig sannsynlig at flakene derfra er av noen hardere kvalitet nå. I

Sundafjorden derimot må en anta at ettersom isen utvilsomt der er hardere og

tykkere enn tidligere, er også flakene det.

Det bør også nevnes at det naturlige tilsig under uregulerte forhold går ned

under fallende vintertemperatur,mens avløpet til fjorden fra kraftverket vil

gå opp når temperaturen faller og kraftbehovet stiger.

Oslc/Bodo i juli 1968

Olaf Devik Carl A.Boe


